
 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN 

EDITAL DE CHAMADA INSTITUCIONAL Nº 01/2019  

PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS E ATIVIDADES 

INTERATIVAS NO PARQUE DAS PROFISSÕES 2019 

 

A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) da UDESC, em parceria com a Pró-Reitoria 
de Extensão, Cultura e Comunidade (PROEX), por meio da Coordenadoria de 

Assuntos Estudantis (CAE), e Pró-Reitoria de Administração (PROAD), torna 

pública a presente seleção, e convida os interessados a apresentarem 

propostas de Oficinas e Atividades Interativas a serem realizadas no 
evento institucional Parque das Profissões 2019, nos termos aqui 

estabelecidos e, em conformidade com o Anexo I, parte integrante desta 
Chamada.  

 

DO OBJETIVO 

 A Chamada tem por objetivo selecionar propostas de Oficinas e 

Atividades Interativas para comporem a programação da segunda edição 

do Parque das Profissões, a ser realizada no Campus I da 
UDESC/Florianópolis no dia 22 de agosto de 2019.  

As propostas devem ser oriundas das entidades estudantis (centros e 
diretórios acadêmicos, empresas juniores e associações atléticas 

acadêmicas), reconhecidas institucionalmente, tendo um professor 
responsável para sua execução.  

A apresentação de Oficinas e Atividades Interativas aproximarão os 
alunos do Ensino Médio com atividades práticas dos nossos cursos de 

Graduação, o que gerará conhecimento das possibilidades que a UDESC 
proporciona a comunidade externa. 

 

DO PARQUE DAS PROFISSÕES 

O evento tem o intuito de apresentar os cursos de Graduação da UDESC aos 

estudantes do Ensino Médio, oportunizando momentos de interação com o 

ambiente acadêmico de forma a oferecer subsídios que os auxiliem para 
uma escolha profissional mais assertiva. 

Nesta segunda edição, o Parque das Profissões irá contar com dois 
pavilhões, que receberão estandes dos 58 cursos de graduação oferecidos 

pela UDESC (distribuídos por Centros), assim como outros setores e serviços 
da Instituição (Programa Especial de Treinamento – PET, Coordenadoria de 

Vestibulares e Concursos - COVEST, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade - PROEX, Secretaria de Cooperação Interinstitucional e 

Internacional - SCII, Núcleo de Acessibilidade Educacional - NAE). Os 
pavilhões serão montados no estacionamento dos Centros de Ensino da 

ESAG e do CEART.  



 

 

 
 

 
 

Impulsionados pelas experiências vivenciadas na primeira edição do Parque 
das Profissões em 2018, as visitas serão livres pelos espaços de 

exposição. A programação do evento prevê atividades de interação com os 
cursos, bate-papo com profissionais, exposições nos pavilhões, palestras, 

orientação profissional, Oficinas e Atividades Interativas (a serem 
promovidas pelos alunos fruto específico desta chamada). As oficinas 

ocorrerão nas salas de aulas dos Centros de Ensino do Campus I, com 
número de inscritos de no máximo 40 alunos. Poderão ocorrer também nos 

auditórios disponíveis (FAED, ESAG e CEART) obedecendo a capacidade 
física do local. As Atividades Interativas serão promovidas durante todo o 

evento e ocorrerão no Palco que será montado no estacionamento do 

Campus I. 
 

DAS ESPECIFICAÇÕES DAS PROPOSTAS 

As Oficinas e Atividades Interativas devem atender aos objetivos desta 
Chamada. 

As propostas de Oficinas devem primar por uma metodologia dinâmica e 
prática, com apoio de materiais didáticos (de responsabilidade do 

proponente), para no máximo 40 estudantes (em sala de aula) e/ou nos 
auditórios disponíveis (FAED, ESAG e CEART) obedecendo a capacidade 

física do local. A oficina deve propor a interação com os alunos de Ensino 
Médio e apresentando atividades teórico-práticas vivenciadas nos cursos de 

Graduação da UDESC, devendo ser planejada para ser realizada em, no 
máximo, 1 hora.  

As Atividades Interativas devem primar por uma metodologia dinâmica, 

lúdica e com apoio de materiais didáticos. Poderão contemplar múltiplas 
linguagens artísticas e distintas manifestações culturais, e atividades 

pertinentes às áreas de conhecimento dos cursos de Graduação com 
performances práticas, devendo ser realizada por, no máximo, 30 minutos.   

 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
Para concorrer a essa Chamada, as propostas deverão ser encaminhadas 

pelas entidades estudantis (centros e diretórios acadêmicos, empresas 

juniores e associações atléticas acadêmicas), reconhecidas 
institucionalmente, com participação obrigatória de um professor 

responsável, ocupante de cargo de professor da UDESC, de acordo com os 
prazos e procedimentos referidos nesta Chamada. 

Estão aptos a participar desta Chamada os estudantes de cursos de 
Graduação presencial ou a distância, em situação acadêmica regular na 



 

UDESC (matrícula ativa), indicados pela entidade estudantil (máximo de 5 

acadêmicos na equipe por proposta enviada).  
Somente poderão participar deste Chamada as entidades estudantis que 

estejam adimplentes com a prestação de contas junto à UDESC.  
As entidades deverão apresentar cópia do Estatuto ou instrumento de 

criação da entidade estudantil e, ata de eleição ou documentação 
comprobatória da atual diretoria do órgão estudantil. 

Somente serão aceitas inscrições de propostas aprovadas pelo professor 
responsável, com anuência do Chefe de Departamento, da Direção de Ensino 

e Direção Geral, a serem comprovada mediante assinaturas do Anexo I. 
 

DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 
As propostas deverão ser enviadas em conformidade com o Anexo I da 

presente Chamada, e enviadas para o e-mail proen.reitoria@udesc.br, 
conforme cronograma estabelecido, com todas as assinaturas. 

Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio ou faltando 

qualquer assinatura prevista no Anexo I, tampouco após o prazo final para o 
recebimento.  

 
DA SELEÇÃO E REQUESITOS PARA CONCESSÃO DO RECURSO 

FINANCEIRO 
Serão contempladas 24 propostas advindas das entidades estudantis, sendo 

que as mesmas devem apresentar, no mínimo, 2 atividades (2 Oficinas ou 1 
Oficina e 1 Atividade Interativa) limitadas a 4 propostas por Centro de 

Ensino. 
Será contemplada 1 proposta por Centro de Ensino, conforme ordem de 

classificação das propostas enviadas pelo Centro. A seleção das demais 
propostas será realizada por meio de listagem única de classificação. 

 A avaliação e aprovação das propostas será efetuada em reunião com os 12 
Diretores de Ensino, sendo a análise realizada por 3 Diretores de Centros 

diferentes do Centro proponente. 

A avaliação estará pautada na relevância do conteúdo (ter afinidade com o 
Curso de Graduação), clareza dos objetivos, metodologia de execução, 

criatividade, materiais didáticos utilizados e aplicabilidade da proposta, 
conforme Anexo II deste Edital.     

Os horários de apresentação serão definidos e divulgados após resultado de 
seleção das propostas.  

O valor total do recurso a ser repassado para cada entidade estudantil será 
de R$ 5.000,00, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira da 

UDESC.    
 

DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO  
A utilização dos recursos financeiros deverá ocorrer no exercício fiscal de 

2019.  

mailto:proen@udesc.br


 

Os recursos disponibilizados serão destinados à aquisição de material 

permanente para uso restrito da entidade estudantil, materiais estes 
previstos no Calendário de Licitações da Universidade. 

As entidades estudantis contempladas deverão consultar a Coordenadoria de 
Assuntos Estudantis - CAE sobre a viabilidade da aquisição de material 

permanente.  
 
 

DO RESULTADO 

A PROEN divulgará o resultado da/s proposta/s aprovada/s no endereço 

https:// www.udesc.br/parquedasprofissoes 

 

DO CRONOGRAMA 
A apresentação de propostas no âmbito do presente Edital deverá obedecer 

ao seguinte cronograma de atividades: 
 

Evento Data 

Lançamento do Edital 24/06/2019 

Período de Inscrições 24/06/2019 a 10/07/2019 

Análise das Propostas 11/07/2019 e 12/07/2019 

Divulgação das propostas 

selecionadas 

15/07/2019 

 

 


